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MAANDAG 26 NOVEMBER 

Donateursavond over 

• Rampjaar 1672, Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie  

• Hondenbeleid voor de Goudse Hout 
 

Op maandagavond 26 november  is er voor de 
Vrienden van de Goudse Hout weer een dona-
teursavond!  Ook niet-donateurs zijn welkom.  

Toegang ( +1 consumptie) gratis. 

 

Na een korte inleiding over de actuele stand van zaken 
in en rond de Goudse Hout door Vrienden-voorzitter 
Claire Boissevain, is het woord aan Bernt Feis; 
bekend als directeur van de Stichting Groene Hart, als 
redacteur van een bundel ontdekkingstochten langs de 
Oude Hollandse Waterlinie en sinds één jaar ook als 
directeur van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. 
Van die linie is in onze omgeving nog best veel te zien. 

 

Bernt Feis zal ons meenemen langs de Oude Hollandse 
Waterlinie (OHWL) en naar het rampjaar 1672. Hij zal 
de gevolgen daarvan voor Gouda en omstreken 
toelichten.  

De OHWL is ontstaan in het  Rampjaar 1672. Frank-
rijk, Engeland en de Duitse vorstendommen Munster 
en Keulen verklaarden toen de oorlog aan de Repu-

bliek der Zeven Verenigde Nederlanden. De OHWL 
was in de 17e en 18e eeuw een militaire verdedi-
gingslinie tussen het IJsselmeer en de Biesbosch, west-
elijk van Utrecht. Deze linie vormde enkele eeuwen 
lang, samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de 
ruggengraat van de Nederlandse defensie. Aanvan-
kelijk was onderwaterzetting de voornaamste verdedi-
ging. Daarna zijn er ook forten, schansen en bastions 
gebouwd en werden de vestingsteden versterkt. 

 

Na de pauze komt het hondenbeleid in de Goudse 
Hout aan de orde. Staatsbosbeheer is van plan dit be-
leid bij te stellen. Graag willen we nu alvast over dit 
‘heikele’ onderwerp van gedachten wisselen met ge-
bruikers van de Goudse Hout. Voorop moet staan dat 
het voor ieder – te voet of op de fiets - zowel veilig als 
leuk is in de Goudse Hout. Hoe krijgen we dat voor 
elkaar? Bijvoorbeeld: honden los of  aan de lijn? 
Wel/geen wandelaars (met/zonder hond) op fietspa-
den? Losloop-zones of losloop-tijden? Méér aparte 
(aantrekkelijke) wandelpaden? etc.,etc.  

 

Datum en tijd: 26-11-2018 20:00 uur 

 

Locatie:  

Clubhuis Vereniging Duitse Herdershonden  

Kring Gouda 

Kale Jonkerpad 5 (naast de wielervereniging) 

2805 LD Gouda 

 

Entrée en Parkeren: 

Goudse Houtsingel tegenover het bruggetje naar 
Achterwillens. 



DONATEURSBIJDRAGE 2018 

Graag roepen wij u op om uw jaarlijkse donatie van € 5,-  
over te maken op IBAN NL94 INGB 0008 7305 59 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de Goudse Hout.  

Om als serieuze gesprekspartner voor de overheid, de Groenal-
liantie Midden-Holland (vroeger: het recreatieschap) en Staatsbos-
beheer te kunnen blijven fungeren, is het belangrijk dat we op ruime 
steun kunnen rekenen van de mensen die de Goudse Hout een warm 
hart toedragen. Meer donateurs zijn dus nog steeds van harte wel-
kom! 

Het bestuur 

Het bestuur van de Stichting 
Vrienden van de Goudse Hout 
bestaat uit: 

voorzitter: Claire Boissevain 

secretaris:  Kees de Ruijter 

Penningmeester (nieuw!): 

       Gerard Voskuilen  

leden:         Sandra Moerkens  

                   Peter Blok 

correspondentie-adres:   

Graaf Florisweg 111a,  

2805 AJ Gouda. 

 

E-mail: vrienden@goudsehout.nl 

tel.voorzitter: 0182-582926 

 

website: www.goudsehout.nl 
N.B. er wordt hard gewerkt aan totale ver-
nieuwing van onze site….. 

Mogen wij uw e-mailadres weten? 

Dan ontvangt u de Nieuwsbrief van de  Vrienden per e-

mail! Bovendien kunnen wij u ook -tussentijds- eventu-
ele belangrijke berichten over de Goudse Hout zenden. 
Graag een mail naar vrienden@goudsehout.nl met in de 
tekst uw naam en ‘ja, ik wil de nieuwsbrief per mail’. 
Degenen die ons al hebben geïnformeerd kregen deze 
nieuwsbrief al per mail. 

PAGINA 2 

Een beperkte opsomming van gebeurtenissen: 
 

Maart: NL DOET-: 18 vrijwilligers actief in de Smul-
tuin. O.a. is de omheining vernieuwd en de tuin opge-
hoogd. NU staat  de tuin er prachtig bij en is ‘ie nog 
steeds in volle bloei! Dankzij het MDSTI (het Maandag-
ochtend Dames Smultuin Initiatief:  Fatiha, Liesbeth, 
Annemarie, Maria & Claire! 
 

April:  zeer succesvolle LENTE FAIR. In de Goudse 
Manege, maar ook elders in de Goudse Hout, was een 
heleboel te zien en ook te doen. In 2019 opnieuw, op 2e 
Paasdag, maandag  22 april. Noteren! 

Zomer: op verzoek van gebruikers zijn de ergste diepten 
in een aantal fietspaden opgevuld en opnieuw geasfal-
teerd, zodat wandelaars daar nu zonder zwemvliezen 
maar met droge voeten kunnen lopen, als het heeft ge-

regend.  

In juni was er weer de traditionele Heemtuindag. 

Augustus/september/oktober e.v.: aanpak van de essen-
takziekte door het kappen van de aangetaste bomen. Dit 
leidt op een aantal plaatsen onvermijdelijk tot forse kaal-
slag. Na enige rusttijd zal echter nieuwe, gevarieerdere 
beplanting worden aangelegd van oplopende hoogtes, 
waardoor  het leefklimaat voor allerlei dieren aanzienlijk 
wordt verbeterd. 

Oktober: Nacht van de nacht. Deelnemers wandelden 
door een donker Goudse Hout o.l.v. een natuurgids en 
warmden zich op bij vuurkorven in de Smultuin. 

November: een eerste stap om de oversteek van de 
Goudse Houtsingel bij de wielervereniging veiliger te 
maken is gezet: snelheidsmetingsborden zijn geplaatst. 
Er moeten echter meer maatregelen worden genomen! 
Daarvoor is onlangs een petitie gestart. 

Wat is er in 2018 gebeurd in de Goudse Hout? 

zaterdag 16 maart NL DOET in de Smultuin 

Ook in 2019 biedt de Smultuin aan vrijwilligers 
de gelegenheid om de handen uit de mouwen te 
steken. Immers, in de tuin is altijd wat te doen. 
Belangstelling? Klussen in de Smultuin staan al 
op www.nldoet.nl en u kunt zich aanmelden! 
Leuk, gezond, gezellig en heel nuttig! 

Inrichting natuurspeelplaats en verbetering  
entree Goudse Hout 

Over de voortgang van beide projecten kunnen we 
kort zijn: de aanleg van de speelplaats is gegund 
aan een aannemer, die voorjaar 2019 zal starten. 
De entree wordt daarna aangepakt. Dat zal wel 
2020 worden….. 


